
 

Přístav La Rochelle v 18. století 
Jedním z nejvýznamnějších přístavů v obchodu s otroky u Atlantském oceánu byl La Rochelle. 
Gravura z 18. století, detail. 

Otroci pracující na plantážích 
Na této plantáži na jednom z ostrovů v Karibiku, kde se pěstovala cukrová třtina, pracují ženy i 
muži ve velmi náročných podmínkách. 
Otroci pěstující cukrovou třtinu, Deset pohledů na ostrov Antigua, William Clark, 1823, Britská knihovna, 
Londýn. 

Měšťané, obchod a 
otroctví (18. století) 

Jak obchod a otroctví přinesly Evropě 
v 18. století bohatství? 

S čím se seznámím 
Atlantský oceán se stal v 18. 
století srdcem intenzivního 
mezinárodního obchodu také 
díky obchodu s otroky. 

Evropa 

Karibik 

Nejvýznamnějšími přístavy zapojenými do obchodu 
s otroky byly ty anglické (především Liverpool) 
následované těmi francouzskými (například 
Nantes) a nizozemskými (Amsterdam). 



Měšťané, obchod 
a otroctví 
v 18. století 

18. století, rozvoj obchodu, 
bohatého měšťanstva a otroctví 

19. století, „průmyslová revoluce“ 
a rozmach kolonialismu 

Slovníček 

Kolonie 
Území obsazené a ovládané 
zahraničním státem. 
 

Trojúhelníkový obchod 
Mezinárodní obchod s otroky, který 
probíhal mezi třemi kontinenty: 
Evropou, Afrikou a Amerikou. 
 

Černý zákoník 
Soubor francouzských zákonů 
sepsaných v roce 1685, podle kterých 
se řídil život otroků na plantážích. 
 

Faktorie 
Zahraniční obchodní pobočka. Sloužila 
také jako zastávka při delších 
obchodních plavbách. 
 

Otrokářský obchod 
Obchod s muži a ženami zajatými 
v Africe a poté prodanými do 
vlastnictví otrokářů. 

  Otázky 
 

Orientuji se v čase a v prostoru. 
 
    Ve kterém období byl otrokářský 
obchod nejvýznamnější? 
 

    Které regiony na světě byly pro-
pojeny námořními cestami? 
 

    Které evropské země měly svá 
území na americkém kontinentě? 
 

    Jmenuj, s čím se v 18. století ve 
světě obchodovalo. 

Koloniální říše 
 

          Španělské kolonie   

          Portugalské kolonie a faktorie 
 

          Francouzského kolonie a faktorie 
 

          Anglické kolonie a faktorie 
 

          Nizozemské kolonie 
 

 

 

          Území neprobádaná Evropany 
   

          Nezávislá území 
 

 

Námořní obchodní cesty 
 

          Trojúhelníkový obchod 
   

          Významné námořní obchodní cesty 
 
 

          Obchodní komodity 
 

 

Mezinárodní obchod, otrokářský obchod 
a koloniální říše v 18. století 
 

Kožešiny 
tresky 

Otroci 
Koření, čaj, 

porcelán, hedvábí 

Látky, 
zbraně 

Cukr, káva, bavlna, 
rum, tabák 

Přijetí Černého 
zákoníku 

Královské svolení pro otrokářský 
obchod v přístavech La Rochelle, 
Nantes, Rouen a Bordeaux. 

Vrchol transatlantského 
obchodu (s otroky) 

Počátek hnutí za zrušení 
otroctví v Evropě 

                Vzpora otroků na ostrově 
                             Sv. Dominik 
První zrušení otroctví ve Francii 
 

                        Znovuzavedení otroctví 


